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case report/caso clínico

aBStract

A rare case of lobular carcinoma within a ibroadenoma of the breast in a 41-years-old woman is reported. The 
patient had a well-deined mass, in the transition of the external quadrants with 1.5cm, diagnosed at the age 
of 37. ultrasonography revealed an anechogenic mass, with regular borders, with 14x11mm, suggesting the 
diagnosis of a ibroadenoma. Annual surveillance was performed. Four years later the patient noticed mass 
enlargement. The ultrasonography showed that the mass had the same characteristic but measured 29x10mm. 
Local excision was proposed. During the surgery one additional mass was found and all were removed. The 
anatomophatologic examination concluded that were three ibroadenomas; the smaller one had a lobular car-
cinoma within it. Magnetic ressonance and mamography surveillance was proposed and three years after mass 
excision the patient is doing well, with no evidence of recurrent disease.
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introdução

O ibroadenoma é um tumor frequente da mama, com 
pico máximo de incidência na segunda e terceira décadas 
de vida. O desenvolvimento de carcinoma num ibroadeno-
ma é um evento raro, sendo geralmente um achado aquan-
do da realização do exame anatomopatológico. A conduta 
clínica mais adequada para esta entidade mantém-se con-
troversa nos dias de hoje.

caSo cLínico

Mulher de 37 anos com menarca aos 14 anos e ciclos mens-
truais regulares, nulípara, sem antecedentes pessoais e fa-
miliares relevantes, referenciada à consulta de mastologia 
por nódulo da mama direita. O exame objectivo mamário 
revelou tratar-se de uma formação de consistência elástica, 
bem delimitada, com cerca de 1,5cm de maior diâmetro, 
localizada no quadrante supero-externo; não foram iden-
tiicadas adenomegálias axilares ou supra-claviculares. A 
ecograia mamária demonstrou a existência de duas for-
mações na transição dos quadrantes externos da mama di-
reita: uma quística com 23x7mm e outra hipoecogénica, 
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de limites bem deinidos, com 14mm de maior diâmetro, 
sugestiva de nódulo de ibroadenoma. A doente manteve 
controlo imagiológico anual sem alterações das caracterís-
ticas morfológicas das formações referidas anteriormente. 
Quatro anos decorridos desde o diagnóstico constatou-se 
um aumento das dimensões da formação nodular. A eco-
graia revelou a presença de dois nódulos hipoecogénicos, 
bem delimitados, um localizado no quadrante supero-ex-
terno da mama direita com 29x10mm e outro na transição 
dos quadrantes internos com 11mm de maior diâmetro. A 
mamograia não revelou alterações signiicativas. Dado o 
aumento das dimensões da formação do quadrante super-
externo, procedeu-se à exerése do mesma, aproximada-
mente seis meses após a realização do exame. Durante o 
procedimento identiicou-se mais um nódulo na transição 
dos quadrantes externos tendo-se realizado, sob anestesia 
local, a excisão das três formações. O exame anatomopa-
tológico das peças operatórias revelou tratarem-se de três 
nódulos de ibroadenoma. No nódulo mais pequeno (1,5cm 

de maior diâmetro) constatou-se a coexistência de carci-
noma lobular in situ, sendo revestido por cápsula ibrosa 
sem tumor (iguras 1-3). O caso clínico foi discutido em 
consulta multidisciplinar de decisão terapêutica tendo-se 
optado por atitude expectante, com vigilância imagiológi-
ca com ressonância magnética (6 meses após a cirurgia) e 
posteriormente com mamograia. Decorridos 3 anos desde 
a excisão dos nódulos, a doente encontra-se clinicamente 
bem, sem evidência de recorrência da doença. 

diScuSSão

O ibroadenoma é uma neoplasia benigna, constituída por 
tecido epitelial e estroma, frequente em mulheres jovens 
e raramente associada ao desenvolvimento de lesões ma-
lignas. O diagnóstico histológico de carcinoma em ibro-
adenoma requer a visualização de células neoplásicas no 
interior do ibroadenoma as quais podem estender-se focal-
mente ao estroma e ductos adjacentes.

O principal tipo de carcinoma que ocorre no ibro-
adenoma é o carcinoma in situ, lobular ou ductal; a co-
existência com carcinoma invasivo é extremamente rara. 
O carcinoma in situ no ibroadenoma tem uma prevalência 
estimada entre 0,02% (2 casos em 8512 ibroadenomas)1 

e 2,9% (9 casos em 310 ibroadenomas)2. Alguns autores 
consideram que o subtipo mais frequente é o carcinoma 
lobular in situ3,4 . Diaz et al5 encontrou prevalências simi-
lares de carcinoma in situ lobular e ductal.

A idade média do diagnóstico é de 44 anos, uma a duas 
décadas mais tarde que a média de idades do diagnósti-
co de ibroadenoma simples5,6. A apresentação clínica do 
carcinoma in situ em ibroadenomas é similar à dos ibroa-
denomas que ocorrem isoladamente7. Os achados imagio-

Figura 1 - Fibroadenoma (corte transversal)

Figura 2 - Carcinoma in situ (seta) no ibroadenoma. Limites dos 
ácinos bem deinidos.

Figura 3 - ácinos preenchidos e distendidos por células prolife-
rativas, monomóricas, pequenas, com núcleos redondos e uni-
formes.
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lógicos que podem sugerir malignidade são a alteração da 
forma, a irregularidade dos bordos, a alteração da ecogeni-
cidade e a presença de microcalciicações suspeitas8.

O comportamento biológico dos carcinomas que ocor-
rerem em ibroadenomas parece não ser diferente dos car-
cinomas do mesmo tipo histológico não relacionados com 
ibroadenomas6,7. 

O carcinoma lobular in situ é considerado um “factor 
de risco” para o desenvolvimento de carcinoma da mama6 
sendo ainda hoje controverso qual o tratamento mais ade-
quado para o mesmo. A excisão local seguida de vigilân-
cia ou a mastectomia são as opções terapêuticas para o 
carcinoma in situ; há contudo autores que consideram a 
mastectomia uma abordagem muito agressiva para o tra-
tamento desta entidade6. No entanto, importa referir que o 
carcinoma in situ é por vezes multicêntrico (podendo ser 
identiicadas outras lesões na mama homolateral ou contra-
lateral)6, pode recorrer ou evoluir para carcinoma invasivo. 
Pick e Iossiides9 efectuaram uma revisão de 28 doentes 
com carcinoma lobular in situ em ibroadenoma; 10 foram 
submetidos a excisão local e 18 a mastectomia (simples, 
modiicada ou radical). No grupo de doentes submetidas a 
excisão local houve duas recorrências, tendo sido realizada 
subsequentemente a mastectomia; não houve recorrências 
no grupo submetido inicialmente a mastectomia. Das 28 
doentes, apenas uma apresentava sinais de doença, estan-
do o intervalo de vigilância compreendido entre os 0,2 e 
26 anos; houve registo de um morte de causa não gineco-
lógica. Ozello et al10 veriicou numa série de 10 doentes 
submetidas a excisão local de carcinoma lobular in situ 
em ibroadenoma, que não houve recorrência da doença 
por um período de tempo compreendido entre 3 e 25 anos. 

A presença da ibroadenoma é um factor independente 
no desenvolvimento de carcinoma na mama homolateral 
ou contralateral, não inluencia o desenvolvimento da lesão 
tumoral mas antes, contribui para a sua detecção mais pre-

coce9. O tratamento do carcinoma no ibroadenoma deve 
seguir os princípios preconizados para o tratamento o tipo 
histológico de carcinoma encontrado. 

Deste modo, face geralmente a um diagnóstico inespe-
rado de carcinoma in situ em ibroadenoma é necessário 
proceder a uma integração dos achados no contexto pesso-
al e familiar da doente,  explicitando que se trata de uma 
entidade rara, com baixo potencial de malignidade. Como 
tal, a excisão local é uma opção terapêutica adequada re-
querendo, no entanto, o cumprimento de um esquema de 
vigilância rigoroso que visa a detecção de sinais precoces 
de recorrência da doença.
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